
بهققا فكققذبت آيققاتي جاءتققك (( قققد الللله هللداك قللد بلللى (بلللى) أي
المؤلللف قللال آيللاتي جاءتللك ) قللد) الكفرين من وكنت واستكبرت

صلللى النللبي بأمللة خاصللا ليللس سبق ما  ل ن... " " القرآنالله:  رحمه
لجميللع عللام القرآ ن, ولكنه هي اليات أ ن يقال حتى وسلم وآله عليه الله

فاليللات المللة هللذه من كا ن القيامة, فإذا يوم العذاب يرو ن الذين المم
التللوراة, وإذا فاليللات موسى قوم من كا ن القرآ ن, وإذا هي جاءتها التي
آية, وهللي جمع جرا, واليات الجنجيل, وهلم فاليات عيسى قوم من كا ن
سللبحاجنه الللله سللمى لمللدلولها, وقللد المبينللة العلمللة, العلمللة اللغة في

وجل, ما عز الرب على علمة بأجنه اليات من الرسل به جاءت ما وتعالى
الخلق اجتمع لو الحكام, وأجنه في والعدل الخبار في الصدق من يتضمنه

ذلللك, علللى قدروا ما الشرائع من الرسل به جاءت ما بمثل يأتوا أ ن على
آية.  يعتبر ل عليه يقدر ما آية, ل ن وهذا
جنظر, فللإ ن فيه معجزات, وهذا اليات تسمية على المتأخرو ن استمر وقد

تكللو ن وقللد للسللاحر تكو ن قد المعجزة أ ن اليات, إذ من أعم المعجزات
الشلليء تللبين الللتي اليللة المشللعوذ, لكللن مللن تكللو ن وقللد الكللاهن مللن

بللدل الجنبيللاء : آيللات جنقللول أ ن ينبغللي هؤلء, ولهذا من تكو ن وتوضحه, ل
لللم الله ل ن القرآ ن في جاء لما أول: الموافقة هذه الجنبياء, ل ن معجزات

جللاء ملا المعجزة في يدخل ل معجزات, والثاجني: ل ن الجنبياء آيات يسمى
الجنبياء.   غير من معجزا

تعللالى الللله أ ن على تدل التي العلمات ) أي) آياتنا جاءتك قد (( بلى
بلله جللاءت مللا أي  هللو" الهدايققة سققبب  " وهو: قال القرآ ن حق, أي
لققذكرى ذلققك في (( إن ؟ لمن ولكن الهداية سبب اليات من الرسل

حقللت مللن أمللا))  شقهيد وهقو السمع ألقى أو قلب له كان لمن
 ((: فيه تعالى الله فيقول لها أهل ليس أجنه الله العذاب, وعلم كلمة عليه
كققل جققاءتهم ولققو يؤمنققون ل ربك كلمة عليهم حقت الذين إن
فكققذبت آياتنا جاءتك قد (( بلى)  ) الليم العذاب يروا حتى آية
الحكام باعتبار الخبار, واستكبرت باعتبار بها ) كذبت) واستكبرت بها

أيش والنهي المر جاجنب وفي مكذب الخبر جاجنب والنواهي, ففي الوامر
عققن )) تكققبرت واستكبرت بها " (( كذبت:  قال مستكبر, ولهذا ؟

والستكبار للخبار التكذيب ليكو ن بها العمل عن قيل  ولو" بها اليمان
". بها اليمان عنبه: "  بأس ل المؤلف ذكره ما الحكام, ولكن عن

مللن والسللتكبار التكللذيب بسللبب أي ) كنت) الكافرين من (( وكنت
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تعللالى قال عليهم, ثم الحجة لقيام النار دخول يستحقو ن الذين الكافرين
. الية فوائد ) جنأخذ) القيامة (( ويوم: 

الله أن (( لو:  قللالوا الللذين هللؤلء : تكللذيب الكريمللة اليللة فوائد من
) .) جاءتك قد (( بلى:  ) لقوله) المتقين من لكنت هداني

وجل, ووجهلله عز الله معصية على بالقدر الحتجاج فوائدها: إبطال ومن
لم لصاحبه حجة القدر كا ن حجة,  ولو الرسل إرسال جعل تعالى الله أ ن

الرسل.  بإرسال يبطل
جهللة ومللن الشللرع جهللة مللن باطللل بالقللدر : الحتجاج فنقول هذا وعلى
وتعللالى سللبحاجنه الللله فإ ن الشرع جهة من العقل, أما جهة من أي النظر
) لمللا) آيققاتي جاءتققك قد (( بلىالية:  هذه منها آيات عدة في أبطله

قللوله ) ومنهللا) المتقيققن مقن لكنققت هقداني اللقه أن (( لوقالت: 
ول أشققركنا مققا اللققه شققاء لققو أشركوا الذين (( سيقول:  تعالى
كققذب (( كققذلك:  تعللالى الللله ) قللال) شققيء مققن حرمنا ول آباؤنا
بالقللدر الحتجللاج كللا ن ) ولللو) بأسقنا ذاققوا حتى قبلهم من الذين

له.  حجة ل من إل الله بأس يذوق ل الله, لجنه بأس ذاقوا ما لهم جنافعا
أ ن أعلمللك الللذي بالقللدر: مللا المحتج لهذا جنقول فإجننا النظر حيث من أما

المعصية تقع أ ن قبل بذلك يعلم أ ن يمكن هل ؟ تعصيه أ ن عليك كتب الله
قللال المكتللوب, كمللا وقوع بعد إل به يعلم ل مكتوم سر القدر أ ن ل, إذ ؟

تعلم ل كنت ) فإذا) غدا تكسب ماذا نفس تدري (( وما:  تعالى الله
وقللوع بعللد إل بهللا تعلللم لللم حجللة فعلللك فتجعل المقدور وقوع بعد إل به

بعللد المفعللول, أمللا على سابقة تكو ن أ ن لبد للفعل الحجة المقدور, ل ن
القدر.  في لك حجة ل فإجنه يقع أ ن

: تعللالى الللله المعصللية, قللال باختيللار جنفسللك ظلمللت : إجنللك : جنقول ثاجنيا
ظلمللت ال ن )  فللأجنت) أنفسققهم ظلمققوا ولكققن ظلمنققاهم (( وما
النللاس مللن أحللدا أ ن لللو ظنللك بالقللدر, فمللا ذلك على واحتججت جنفسك
؟ حجتلله تقبللل هللل ؟ قللدر هللذا : إ ن وقللال عرضللك أو مالللك فللي ظلمك

: هللذا قللال أهلللك إلى أساء أو مالك أخذ أو ضربك أحد أ ن الجواب: ل, لو
حجة يقبل ل كا ن الحجة, فإذا هذه منه يقبل لن أستطيع, فإجنه ل الله قدر
أو عاقللل هللذا ؟ إياهللا بظلملله جنفسلله علللى حجتلله يقبل فلماذا ظلمه من

للعقل.  مناف ؟ للعقل مناف
سارق إليه رفع عنه الله رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير أ ن ويذكر
الللله, بقللدر إل سللرقت مللا والله المؤمنين أمير يده, فقال: يا بقطع فأمر
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ل : وجنحللن عمللر المللؤمنين أميللر السللرقة, فقللال حللد عنلله يرفع أ ن يريد
جنقطعلله أيضا فنحن الله بقدر سرق هو كا ن إذا الله,  لجنه بقدر إل جنقطعك

اللله بقلدر سلرق اللله, وهلو وشلرع الله بقدر جنقطعه جنحن الله, بل بقدر
عنلله الللله رضللي المؤمنين أمير بالحجة, ولكن أولى الله, فكنا شرع دو ن
هللذا بلله احتج ما على اجنتصارا أو السبب بهذا اكتفاء الشرع ذكر عن عدل

السارق.  
خيللرت : لللو الرجللل لهللذا جنقول النظر, أ ن في الثاجني : وهو الثالث الوجه

ن رغلدا رزقله يلأتيه مطمئلن آملن بللد أحلدهما بلدين بين مكلا ن, كلل م
بقللدر وتحتللج الثللاجني إلللى تذهب ومرض, فهل جوع فيه خائف بلد والثاجني

؟ الول, أيهملا ففضللت عقلل أعطاجني الله : إ ن وتقول الول إلى أو الله
أ ن يمكللن المللن, ول البلللد ففضلت عقل أعطاجني الله : إ ن الثاجني, يقول

أبللدا, يمكللن وقدره, ما الله بقضاء : هذا الخائف, ويقول البلد إلى يذهب
وقللدره, لقللال الللله بقضاء : هذا وقال باختياره الخائف البلد إلى ذهب لو

علللى البلد هذا مثل يختار أ ن يمكن ل أجنه مجنو ن, إذ الرجل هذا إ ن الناس
الللله, حللتى معاصللي على بالقضاء احتج ما بطل ن تبين الول, وبهذا البلد
الخيللر الوجه مشرك, ويؤيد أيضا هو الفضل ترك على بالقضاء احتج من
من رغدا رزقه يأتيه الذي المن البلد اختار الخير, حيث الوجه ؟ الول أو

. مكا ن, طيب كل
بالعللذاب, أصلليبوا أصلليبوا الللذين هللؤلء : أ ن الكريمللة اليللة فوائللد ومللن

جزاؤهللم, وهللذا عنها واستكبروا باليات كذبوا لجنهم العدل, وذلك بالجزاء
عنهللم, مكتوملا ول عليهللم خافيللا ليللس بله أصليبوا اللذي الجلزاء هذا ل ن

علللى دخلللوا والللترهيب, فقللد والللترغيب والخبار باليات جاءتهم الرسل
كللذبوا إذا يلقللو ن ماذا علموا جورا, لجنهم ل عدل جزاؤهم بصيرة, فيكو ن

. واستكبروا
عللن كفللر, والسللتكبار الللله بآيات التكذيب : أ ن الكريمة الية فوائد ومن

أ ن شللك ) ول) الكققافرين مققن (( وكنققت:  كفللر, لقللوله الللله أحكللام
ه, أو المقطلوع المتلواتر الخلبر كذب كافر, سواء للخبر المكذب كلذب ب

تكفيللره فللي يشللترط الحاد خبر تكذيب كافر, لكن يكو ن فإجنه الحاد خبر
يقللل : لللم قال لو صحيح, أما غير ولكنه كذا الرسول قال : جنعم يقول أ ن

أجنكللره يكللو ن أ ن يمكن لجنه بكفره جنحكم ل فهذا آحاد خبر وهو كذا الرسل
عنده, ثبوته لعدم
صل ة ( ل:  قللال وسلللم عليه الله صلى النبي إ ن أقول : أجنا قال لو لكن
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ول الكفلر ؟ هلذا صلحيح, حكلم غير هذا يقول  ولكن) له وضوء ل لمن
علم أ ن بعد وسلم وآله عليه الله صلى للنبي صريح تكذيب هذا شك, ل ن

قاله.  الرسول أ ن بنفسه هو أقر أ ن بعد قاله, بل الرسول أ ن
فيجللب ؟ الحللاد أخبللار كلذب من يكفر : هل قائل لك قال فإذا هذا وعلى

ولكن كذا وسلم عليه الله صلى النبي قال : جنعم قال التفصيل, جنقول: إ ن
كللذب  إذا أمللا توقللف؛ ول شللك فيلله كافر, ما فهذا بصحيح وليس أقره ل

التكذيب يكو ن أ ن لحتمال ؟ لماذا جنكفره ل ذلك, فإجننا مثل يقول أ ن دو ن
الحكللم بللالكفر, ل ن الحكم عنه ترفع شبهة عنده, وهي الخبر ثبوت لعدم

الكفر.  جنطاق إلى السلم من الجنسا ن بالهين, وإخراج ليس بالكفر
اللققه علققى كققذبوا الذين ترى القيامة (( ويوم:  تعالى الله قال ثم

متعلللق, ل ن إلللى تحتللاج ظرف القيامة: هذه ) يوم) مسود ة وجوههم
ه فلبلد ومجلرور جار أو ظرف كل ه, ل ن يتعللق شليء ملن ل الظلرف ب

عللامله يكللو ن أ ن معنويللا, لبللد عامله يكو ن أ ن يمكن ل والمجرور والجار
مبتللدأ,  لكلن فيكللو ن معنويلا علامله يكو ن قد فإجنه غيرهما لفظيا, بخلف

عامللل مللن للله مبتللدأ, فلبللد يكللو ن ل والمجرور يكو ن, والجار ل الظرف
الفاعللل كاسللم الفعللل بمعنللى كللا ن مللا  وإمللا... اللفظي لفظي, العامل

:  الجمل جناظم يقول هذا المفعول, وعلى واسم
 مرتقي جنحو معناه أو    بفعل التعلق من للجار لبد

أيضا والكاف ومن كالباء    عامل له زائد كل واستثني
ويجللد أكللثر أو بيتللا خمسللين القصلليدة يقللول الجللاهلي  الشللاعر... طيب

حفظوها.  قد الناس
هللذه ) يللوم) القذين تقرى القيامقة (( ويوم:  تعللالى قوله طيب, إذا

(( تققرى بعدها الذي الفعل متعلقها ؟ متعلقها متعلق, فأين لها إذا ظرف
وجللوههم القيامة يوم الله على كذبوا الذين وترى  يعني)) كذبوا الذين

اليللوم, هذا عن التحدث المهم للهمية, ل ن المعمول قدم مسودة, ولكن
خطللابه, فيعللم يصللح من لكل ) الخطاب) الذين (( ترى:  تعالى وقوله

إليلله, الخطللاب تللوجيه يصللح ممللن وغيره وسلم عليه الله صلى الرسول
؟ أيش رؤية هي باللو ن لو ن, والرؤية السواد ل ن بصرية رؤية هنا والرؤيا

بالعقل.  ل بالرؤية تدرك تعقل, يعني ول ترى اللوا ن بصرية, ل ن
علللى ) كللذبوا) مسققود ة وجققوههم الله على كذبوا الذين (( ترى

سلليكو ن وجهه فإ ن الله على كذب من الكذب, كل أجنواع بكل ؟ بماذا الله
القيامة.   يوم مسودا
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قللال كمللا للله الولللد المؤلللف, بنسللبة قللال كمللا للله الشريك بنسبة وذلك
الله, على يكذب شيء الظلم, بأي له, بنسبة الجور أيضا, بنسبة المؤلف

مسودة, طيب القيامة يوم وجوههم ستكو ن الله على يكذبو ن الذين فإ ن
مسللودة وجللوههم القيامللة يوم يأتو ن بيضا, فإجنهم الدجنيا في كاجنوا لو حتى

 ... بالله والعياذ
يقل  ولم)) مسود ة وجوههم الله على كذبوا الذين (( ترى طيب

الللتركيب مسللودة, ل ن وجللوههم الللله علللى كللذبوا الللذين وجللوه : تللرى
سللواد أعنللي الوصف هذا جعل الثبات, حيث في أبلغ القرآ ن في المتبوع

الثبللوت السللمية الجملللة فللي اسللمية, فللإ ن جملللة مللن هللو وجللوههم
الللذين والحللدوث, فللترى التجللدد تفيللد فإجنهللا الفعلية والستمرار, بخلف

: تللرى قللال لللو مسللودا, لكللن وجهه الجنسا ن جنفس الله, ترى على كذبوا
الفائللدة, إذا هذه تحصل لم مسودة وجوههم الله على كذبوا الذين وجوه

على كا ن لو مما أكثر معنى يفيد الكريمة الية في جاء الذي التركيب هذا
هللذا أ ن علللى يللدل القرآجنللي الللتركيب هذا لكم, ل ن ذكرته الذي التركيب

السللمية, بالجملللة جللاء حيللث  ومسللتقر ثللابت وجللوههم فللي السللوداد
والستمرار.   الثبوت تفيد السمية والجملة

) أليلس) للمتكبرين مثوى جهنم في أليس مسود ة (( وجوههم
بعللد النفللي أداة جللاءت : كلمللا العلمللاء للتقريللر, ويقللول هنللا السللتفهام
(( أليققس) ) الحاكمين بأحكم الله (( أليس للتقرير فإجنه الستفهام

عبققده بكققاف الله (( أليس) ) الموتى يحيي أن على بقادر ذلك
 ...) ) للمتكبرين مثوى جهنم في (( أليس) )

للمتكققبرين مثوى جهنم في (( أليس الية هذه في إذا فالستفهام
مللن اسللم جهنللم, جهنللم فللي تقريري, أليللس ) الجواب: بلى, استفهام)

 ... منها وإياكم الله أعاذجنا النار أسماء
ن قول ن: منهلم ذلك في فعنلل وز ن على عربي اسم هو أو : أجنله قلال م

: جنهللم, وقيللل إلى فآل كهنام,  فعرب الفارسية في وأصله معرب اسم
الظلملة, وهللي الجهملة  أو... مشلتقة  زائدة... وز ن على عربي اسم بل
أو أصلليلة الكلمللة تكللو ن أ ن بيلن المللر دار مظلمللة, وإذا سوداء النار ل ن

الصللل بللأ ن ذكرجنا إذا عربي, وأيضا القرآ ن أصيلة, ل ن أجنها فالصل دخيلة
أو فارسللي أصلللها جعلنللا غيرهللا, وإذا عن غنية العربية اللغة جعلنا عربي

افتقللرت العربية اللغة أ ن يعني عرب, فهذا ولكن ذلك أشبه ما أو حبشي
بمعنللى والمللأوى لساجنها, فللالمثوى في وأدخلتها فعربتها الكلمة هذه إلى

5



والمسكن.  المقر والمأوى بالمثوى واحد, والمراد
 أيضللا, كللل... وعللن اليمللا ن  عللن" اليمان )) عن " (( للمتكبرين

 هللذا" " بلققى:  المفسر النار,  قال أصحاب من فهو بالله والعياذ متكبر
)) للمتكققبرين مثققوى جهنققم فققي (( أليس جللواب ؟ أيللش جللواب

فجوابهللا: بلللى, القللرآ ن فللي الصيغة هذه مثل جاءك وإذا فالجواب: بلى؛
(( أليققس )  فللالجواب: بلللىعبققده) بكققاف الله (( أليس قرأت فإذا
يحيققي أن علققى بقققادر ذلققك (( أليققس) ) انتقققام ذي بعزيز الله

.  ) بلى, وهكذا) الحاكمين بأحكم الله (( أليس) ) الموتى
القيامققة (( ويوم:   لقللوله... : إثبللات الكريمللة اليللة هذه من يستفاد

). ) الله على كذبوا الذين ترى
مللن يقومو ن الناس ل ن بذلك الساعة, وسمي قيام يوم هو القيامة ويوم

فيلله, تقللوم الشللهاد العللدل, ول ن فيه يقام العالمين, ولجنه لرب قبورهم
: تعللالى ) ولقللوله) العققالمين لققرب النققاس يقققوم (( يوم:  لقللوله

(( إنققا:  تعالى ) ولقولهالقيامة) ليوم القسط الموازين (( ونضع
يقققوم ويققوم الققدنيا الحيققا ة فققي آمنققوا والققذين رسققلنا لننصققر

 ... القيامة بيوم تسميته سبب ) فهذا) الشهاد
مسققود ة (( وجوههم:  لقللوله الللله علللى الكاذبين عاقبة ومنها: سوء

(. (
العقوبللة, مللن ؟ يؤخللذ أيللن الللله, مللن على الكذب : تحريم فوائدها ومن

النهللي, صلليغة مللن التحريم يستفاد بل ؟ فقط صيغة من يستفاد التحريم
بللالتحريم العلم وسائل أ ن ذلك, المهم أشبه فاعله, وما عقوبة بيا ن ومن

. متعددة
أفتى من علم, ل ن بغير الفتيا من : التحذير الكريمة الية هذه فوائد ومن

ربققي حققرم إنمققا (( قققل:  قللوله فللي ذلللك  وتحريللم... فقللد علللم بل
الحققق بغيققر والبغققي والمثققم بطققن وما منها ظهر ما الفواحش

الله على تقولوا وأن سلطانا به ينزل لم ما بالله تشركوا وأن
) .) تعلمون ل ما

فققي (( أليس وظلمللة: ... النللار : أ ن الكريمللة اليللة هللذه فوائللد ومن
).) جهنم
: تعللالى لقللوله النللار مقرهللم الللله علللى الكللاذبين : أ ن فوائللدها ومللن

) .) للمتكبرين مثوى جهنم في (( أليس
). تكللبر) (( للمتكبرين:  لقوله الكبر : تحريم الكريمة الية فوائد ومن
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عليلله الللله صلى النبي أ ن التنويع لهذا الخلق, ويدل على الحق, تكبر عن
الحللق  فبطللر) النققاس وغمققط الحق بطر ( الكبر:  قال وسلم وآله

عللن التكللبر الول ؟ أعظللم الخلق, وأيهما على التكبر الناس هذا, وغمط
الحلق, إذ علن تكلبر الخللق على التكبر فيه, فإ ن داخل الثاجني الحق, ل ن

. وللخلق للحق متواضعا تكو ن أ ن يأمرك الحق أ ن
المتكللبرين عقوبللة التكللبر, ل ن مللن : التحللذير الكريمللة اليللة فوائد ومن

فللي السللكنى عقللوبته فللإ ن  مطلقلا تكللبرا التكبر كا ن إذا النار, بل دخول
ه يحكلم ل فهلذا التكلبر مطللق تكلبر ملن  أما... النار في والخلود النار ل

فل الخلللق علللى يتكللبر أو الحق بعض عن يتكبر قد النار, لجنه في بالخلود
. أعلم فيها, والله الخلود يستحق

(( وينجققي:  وتعللالى تبللارك الله : قال الرجيم الشيطا ن من بالله أعوذ
)) يحزنون هم ول السوء يمسهم ل بمفازتهم اتقوا الذين الله
أخذجناها.  ؟ فوائدها علينا باقي قبلها التي الية
الذين ثواب بين الله على كذبوا الذين عقاب وتعالى سبحاجنه الله ذكر لما

ذكللر الشلليء ذكللر إذا الكريللم, أجنلله القرآ ن دأب وجل, وهذا عز الله اتقوا
الحققديث أحسققن نققزل (( الله:  تعللالى قللوله معنللى من مقابله, وهو

المعللاجني, فيلله تثنللى أي : مثللاجني العلمللاء ) قالمثاني) متشابها كتابا
المللؤمنين ثللواب جللاء الكللافرين, إذا وصف جاء المؤمنين وصف جاء فإذا
يسللتغرق أل أجللل مللن بللالعكس, وذلللك الكللافرين, وكللذلك ثللواب جللاء

ل  وكللذلك... وثللوابهم المؤمنين وصف ذكر إذا الرجاء جاجنب في الجنسا ن
وعقابهم.  الكافرين وصف ذكر إذا ييأس

)) بمفققازتهم اتقققوا الذين الله (( وينجي:  وجل عز الله يقول هنا
عقللاب مللن ؟ شلليء أي  مللن)) اتقققوا الققذين اللققه (( ينجييقللول: 

بيللن جهنللم, وقللد مثللواهم يكو ن ول مسودة وجوههم تكو ن الكافرين, فل
تللبيض الوجللوه تكللو ن القيامة يوم أ ن أخرى آيات في وتعالى سبحاجنه الله

المللؤمنين, وجللوه وتللبيض الكللافرين وجللوه وجللوه, تسللود وتسللود وجوه
هذا.   وفي هذا في الكافرين عقاب من اتقوا الذين الله فينجي
قال لو  صحيح, لكن" جهنم )) من الله " (( وينجي:  المؤلف وقول
أ ن ومن جهنم من جنجاتهم النجاة أعم, ليشمل كا ن الكافرين عقاب : من
)) اتقققوا " (( الذينذلللك, قللال:  غيللر ومللن مسللودة وجللوههم تكو ن

عنللد التقللوى الللله, ل ن : اتقللوا هللذا فللي يقللال أ ن  والصللواب" الشرك
((:  مثل الله غير في تذكر وجل, وقد عز الله تقوى بها يراد إجنما الطلق
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الققتي النققار (( واتقققوا) ) اللققه إلققى فيققه ترجعققون يوما واتقوا
تقللوى إل بهللا يراد ل الطلق عند لكن  ذلك ) وأشباه) للكافرين أعدت

وجل.  عز الله
فيققه يجعلوا بأن الجنة من فوزهم بمكان )) أي " (( بمفازتهم

بهللذا الللله رحمه فأفادجنا  فيه؛ يجعلوا بأ ن الجنة من فوزهم  قال: بمكا ن"
فللي العللذاب من اتقوا الذين الله في, أي: ينجي بمعنى الباء أ ن التفسير

العربيللة, اللغللة  فللي(في) بمعنى تأتي الجنة,  والباء وهو فوزهم مكا ن
وبالليققل مصققبحين عليهققم لتمققرون (( وإنكم:  تعللالى قوله ومنه
الليل.  في يعني ) وبالليل) تعقلون أفل
ل أجنلله جنجاتهم من ) هذا) يحزنون هم ول السوء يمسهم (( ل:  قال

توبيللخ من ول عقاب من سوء, ل من شيء يمسهم ل السوء, أي يمسهم
الجنققة أهققل ( يا:  يقللال الجنللة الجنللة أهل دخل إذا ذلك, ولهذا غير ول

أن لكققم وإن تنعمققوا أن لكققم ( إن:  ويقللال),  مققوت فل خلققود
ول تسقققموا تموتققوا, ول فل تحيوا, يعنققي أن لكم وإن تصحوا
ول السققوء يمسهم (( ل:  قللال جنعيم, ولهللذا في هم  دائما) تبأسوا

ملا عللى يكلو ن الحز ن سبق, ل ن ما على يحزجنو ن ل ) أي) يحزنون هم
يمسهم (( ل:  فقللال المسللتقبل للمسللتقبل, أمللا يكو ن مضى, والغم

يحزجنللو ن ل ) أي) يحزنققون هم (( ول:  فقال الماضي ) وأما) السوء
ما فيه وعملوا الزمن قدر عرفوا فيه, بل يفرطوا لم لجنهم مضى ما على
شقيء كقل خقالق (( اللقه:  قللال وجل, ثم عز الله عذاب من به جنجوا

( . (
علللى وتعللالى سللبحاجنه الللله : فضللل منهللا فوائللد الكريمللة اليللة هذه في

. الفوز مكا ن إلى ينجيهم حيث المتقين
فللي وتعالى سبحاجنه الله ذكر وثمرتها, وقد وآثارها التقوى : فضيلة ومنها

. كثيرا شيئا ثمراتها من الكريم القرآ ن
فللي سلوء يمسلهم ل النللاجين هللؤلء : أ ن الكريملة اليللة هذه فوائد ومن

النعيللم جنعيمهللم, ل ن يتم مضى, وبذلك شيء على يحزجنو ن ول المستقبل
إذا أيضللا المسللتقبل, وينقللص علللى غللم أو هللم الجنسا ن أصاب إذا ينقص
ينللاله لن وأجنه الماضي كسب أجنه عرف إذا الماضي, أما على حز ن أصابه
النعيم.   له يتم فسوف المستقبل في سوء

)) وكيققل كققل علققى وهققو شققيء كل خالق (( الله:  تعالى قال ثم
الثبللوت تفيللد اسللمية  جملللة)) شققيء كققل خققالق (( اللققه الجملللة
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كققل (( خققالق:  القادر, وقوله هو وأبدا دائما تعالى الله وأ ن والستقرار
وجل, والخلللق عز الله أرادها التي الصورة على موجده ) معناها) شيء

بالتقللدير المقللرو ن اليجللاد علللى يطلق التقدير, ولكنه بمعنى الصل في
كامللل وجلله على اليجاد به يراد الخلق والنظام, وهنا والحكام والتسوية
وتنظيمه.  وتسويته بتقديره
جنفسلله, ذللك ملن : يسلتثنى النللاس بعض  قال)), شيء (( كلوقوله: 

المفعللول, ليللس الفاعللل أ ن العلللوم مللن بصللواب, لجنلله ليللس هذا ولكن
فيهللا يكللو ن جملللة فللي يحتللاج اسللتثناء, السللتثناء إلللى يحتللاج ل وحينئللذ

فيهللا, داخل يكو ن أ ن يمكن فل هنا الستثناء, أما لول فيها داخل المستثنى
أ ن يمكللن المخلللوق, ول غيللر المفعول, فالخللالق غير الفاعل ل ن ؟ لماذا
إلللى تحتللاج الجملللة أ ن جنقللول مثل, حتى خالقه بعده ويوجد مخلوق يوجد

عللز الللله يعنللي )  وهو) وكيل شيء كل على (( وهو:  استثناء, قال
وجل.  

" يشققاء كيققف فيققه " متصققرف:  ) قال) وكيل شيء كل (( على
لكللا ن للله عليه, مدبر حفيظ ) أي) وكيل شيء كل (( على:  قال ولو

وتللدبيرا, حفظللا الشلليء إليلله وكللل الللذي هللو اللغة في الوكيل أعم, ل ن
كا ن كيف يقال ل وتدبيرا, وهنا حفظا وكيل شيء كل على وجل عز والله
فل المللدبر الحفيظ بمعنى الوكيل كا ن : إذا جنقول ؟ وكله الذي ومن وكيل
.  بنفسه ذلك تولى الذي هو استحقاق, بل إلى حاجة

((:  لقلوله شيء لكل وجل عز الله خلق عموم : أول فوائد الية هذه في
) .) شيء كل خالق الله

أفعللاله, ووجلله خللالق الجنسا ن : إ ن قالوا الذين القدرية على : الرد ومنها
فتكللو ن الشللياء مللن شلليء فهللي الخلللق في داخلة العباد أفعال أ ن ذلك

. العموم في داخلة
يعني: تسمى شيء العيا ن والوصاف, ل ن للعيا ن خالق الله : أ ن ومنها

. شيئا أيضا تسمى شيئا, والوصاف
)) شققيء كققل خققالق (( اللققه:  لقللوله مخلللوق القللرآ ن : أ ن ومنهللا

. شيء والقرآ ن
شققيء أي (( قققل:  تعللالى الله قال شيء مخلوق, لجنه الله : أ ن ومنها
). ) شهاد ة أكبر
؟ مخلللوق الللله وأ ن مخلللوق القللرآ ن أ ن الفائدتين هاتين في تقولو ن فما

قليللل, قبل عرفتموه فقد مخلوقا الله كو ن بصحيح, أما ليس : هذا جنقول
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واحد.  هو هذا المفعول هو ليس الفاعل أ ن ضرورة وهو
وجللل, والللرب عللز الللله وصف القرآ ن مخلوق, فل ن غير القرآ ن أ ن وأما

مخلللوق غيللر بصفاته, فكلمه يزال ول يزل لم مخلوقا, فهو ليس بصفاته
داخل ليللس وصللفاته وجللل عز الرب فيكو ن حال كل القرآ ن, وعلى ومنه
المخلوق.  غير الخالق بالضرورة, ل ن العموم هذا في

: أ ن عام, جنقول هذا أ ن القرآ ن خلق على الية بهذه استدلوا الذين وقول
العمللوم هللذا من ينتقل الذهن أ ن صح إذا الخصوص, هذا به يراد قد العام
مثللل العمللوم بهللا يراد ول تأتي شيء كل كلمة : إ ن شيء, جنقول كل إلى

تلدمر لللم أجنهللا ) والمعلوم) ربها بأمر شيء كل (( تدمرتعالى:  قوله
: تعلللالى قلللال كملللا  القلللوم مسلللاكن ول بلللل الرض ول السلللموات

) .) مساكنهم إل يرى ل (( فأصبحوا
لمللا خلللق, لجنلله بمللا وتعالى سبحاجنه الله : عناية الكريمة الية فوائد ومن
عللى يلدل وكيلل, وهلذا شليء كلل على أجنه شيء, بين كل خلق أجنه ذكر

. وتعالى تبارك بخلق الله عناية
مقتضللى الللله, ومللن من فإجنه والفتن البلء من الناس يصيب ما أ ن ومنها

أ ن ) ومعلللوم) وكيققل شققيء كل على (( وهو:  قوله وكالته, لعموم
آمللن صللعب, وإذا مللا كل عليه سيسهل فإجنه اليما ن هذا آمن إذا الجنسا ن

أيضللا, عليلله هاجنت جنعما المصائب هذه تنقلب والحتساب بالصبر أجنه أيضا
تجلد وشلره, فإجنلك خيلره بالقدر آمن ممن راحة أعظم أحدا جنجد ل ولهذا

صبر ضراء أصابته مطمئنا, إ ن راض تجده الحوال به تقلبت وإ ن الجنسا ن
له.   خيرا فكا ن شكر سراء أصابته له, وإ ن خيرا فكا ن

) أي) والرض السققماوات مقاليققد (( له:  وجللل عللز الللله قللال ثللم
جمللع مقاليللد: المقاليللد وغيرهللا, للله والنبللات المطللر من خزائنها مفاتيح
هنللا المقاليللد جعللل الصللل, والمؤلللف الشيء, هذا به يقلد ما وهو مقلد

تللدبير أي والرض السللماوات مقاليللد : للله قللال أجنه المفاتيح, ولو بمعنى
أجنلله الظللا ن يظللن قللد مفاتيللح كلمللة أولللى, ل ن لكا ن والرض السماوات

مقاليللد بيللده كللذلك, فهللو ليللس المللر التدبير, ولكن دو ن المفاتيح يملك
يشاء.  كما تدابيره أي والرض السماوات

هققم أولئققك اللققه بآيققات كفققروا (( والققذي:  وجللل عللز قللال ثللم
خبرهللا, الخاسللرو ن هم أولئك مبتدأ, وجملة كفروا ) الذين) الخاسرون

وصللغرى, الكللبرى كللبرى جملللتين تتضمن الجملة هذه فتكو ن هذا وعلى
خللبرا, اجنتبلله وقعللت الللتي هي والخبر, والصغرى المبتدأ من المكوجنة هي
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مبتدأ )) خبر (( الخاسرو ن آخر )) مبتدأ (( أولئك )) مبتدأ كفروا (( الذين
. الثاجني المبتدأ من الخر, والجملة
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